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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Neked köszönhetem, mami... - irodalmi pályázat

 

A Csigabiga Gyermekház irodalmi pályázatot hirdet gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek Neked köszönhetem, mami... címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet Neked köszönhetem, mami... címmel a
Csigabiga Gyermekház. A pályázaton általános és középiskolás diákok,
valamint felnőttek vehetnek részt még nem publikált mesékkel, 
versekkel, novellákkal és elbeszélésekkel. A kiválasztott alkotásokból 
egy anyák napi... » Tovább

1.2 Gera Mihály-díj

 

Fotókönyv-pályázatot hirdet a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporteri Szakosztálya. 
(Pályázatfigyelő) 

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Fotóriporteri 
Szakosztálya pályázatot hirdet a 2015-ös Gera Mihály-díj odaítélésére. 
A pályázatra 2010. január 1. és 2014. december 31. között megjelent 
fotókönyveket várnak. A díjra magyar, határon túli magyar vagy 
Magyarországon élő külföldi szerzők... » Tovább

1.3 Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás

 Az Európai Bizottság pályázatot hirdet felsőoktatási intézményeknek mobilitási tevékenységek támogatására az Erasmus+ program 

nemzetközi kreditmobilitás alprogramja keretében. 
(Pályázatfigyelő) 

Hazai felsőoktatási intézmények 2015-ben először pályázhatnak az 
Erasmus+ program nemzetközi kreditmobilitás alprogramja keretében 
partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó 
mobilitási tevékenységekre. A pályázat keretében 2015-ben hallgatói 
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tanulmányi mobilitásra, valamint... » Tovább
1.4 Erdő, ahogy én szeretem - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet amatőr fotósoknak a Bakonyerdő Zrt. Erdő, ahogy én szeretem címmel. 
(pályázatok.org) 

A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. fotópályázatot hirdet Erdő, 
ahogy én szeretem címmel. A pályázaton amatőr fotósok vehetnek részt
legfeljebb öt darab digitális felvétellel. Olyan fotókat várnak, amelyek 
bemutatják, mi miatt szeretik a pályázók az erdőt, és milyen szépségei 
vannak az erdő... » Tovább

1.5 Bútorozd be a városodat! 

 

A Főkert, a Design terminál, az FKF és Hello Wood utcai bútor tervezésére hirdet pályázatot Bútorozd be a városodat! címmel. 
(pályázatok.org) 

Formatervező pályázatot hirdet Bútorozd be a városodat! címmel a 
Főkert, a Design terminál, az FKF és Hello Wood. A pályázatra szép, 
ötletes és különleges műszaki megoldást igénylő parkberendezési 
tárgyak terveit várják. Olyan ülőbútorokkal és hulladékbútorokkal lehet
pályázni, amelyek... » Tovább

1.6 A Filmtett kritikapályázata

 

Kritikaíró pályázatot hirdet a Filmtett – Erdélyi Filmes Portál erdélyi fiataloknak. 
(pályázatok.org) 

A Filmtett – Erdélyi Filmes Portál kritikaíró pályázatot hirdet 
legfeljebb 25 éves erdélyi fiataloknak. A pályázatra egy szabadon 
választott filmről, valamint a következő filmek közül az egyikről írott 
kritikákat várnak: Bodzsár Márk: Isteni műszak, Călin Peter Netzer: 
Poziția copilului... » Tovább

1.7 Szabadnapló 2015 - naplópályázat

 

A Litera egész éves netnapló-pályázatot hirdet Szabadnapló 2015 címmel. 
(pályázatok.org) 

Egész éves netnapló-pályázatot hirdet a Litera Szabadnapló 2015 
címmel. A pályázatra egy kétflekkes próbanaplót kell beküldeni, ami 
egy szabadon választott napról készült. A pályaművek havonta egyszer 
lesznek olvashatóak a Literán. Minden hónap elején a szerkesztőség 
dönt arról, hogy ki írhat egy... » Tovább

1.8 FÉNYképek - fotópályázat
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A Vescot Kortársművészet Mentorprogram pályázatot hirdet fotósoknak FÉNYképek címmel. 
(/fotopalyazat.info) 

Fotópályázatot hirdet FÉNYképek címmel a Vescot Kortársművészet 
Mentorprogram. A pályázatra a fény, a mesterséges fény, a világítás és 
az energiatakarékos megoldások témájában várják 18 és 30 év közötti 
pályakezdő fotósok alkotásait. Minden alkotó legalább két, de 
legfeljebb tíz egyedi képpel vagy... » Tovább

1.9 48. Országos Középiskolai Fotókiállítás

 

A Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 48. alkalommal rendezi meg 2015 tavaszán az Országos Középiskolai 

Fotókiállítást, amelyre már várják a pályázatokat. 
(fotopalyazat.info) 

Pályázatot hirdet a Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és 
Szakiskola a 2015 április 1-jén nyíló 48. Országos Középiskolai 
Fotókiállításon való bemutatkozásra. A pályázaton rendszeres 
középfokú oktatásban részesülő nappali tagozatos diákok vehetnek 
részt legfeljebb nyolc alkotással. A kiállítás... » Tovább

1.10 Egyszer volt, hol nem volt! - rajzpályázat

 

Rajzpályázatot hirdet iskolába készülő óvodásoknak Egyszer volt, hol nem volt! címmel a Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium.

(Pályázatfigyelő) 

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rajzpályázatot
hirdet Egyszer volt, hol nem volt! címmel. A pályázatra iskolába 
készülő óvodások rajzait várják. A beérkezett alkotásokból kiállítás 
nyílik. Beadási határidő: 2015. február 13. » Tovább

1.11 A bogotai Szabadtéri Múzeum pályázata

 

Pályázatot hirdet új műalkotások létrehozására a bogotai Szabadtéri Múzeum. 
(on-the-move) 

A bogotai (Kolumbia) Szabadtéri Múzeum pályázatot hirdet új 
műalkotások létrehozására, amelyek gazdagíthatják a múzeum 
állományát. A pályázaton olyan, felnőtt korú vizuális művészek 
vehetnek részt, akik legalább tíz éve vannak a pályán, és legalább 
három egyéni kiállítás van a hátuk mögött. A... » Tovább

1.12 Hulladék - fotópályázat

 A hongkongi WMA Bizottság nemzetközi fotópályázatot hirdet Hulladék címmel. 
(on-the-move) 

Nemzetközi fotópályázatot hirdet Waste (Hulladék) címmel a 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35037
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35031
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35031
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35030
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35030
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35029
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35029
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35027
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35029
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35030
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35031
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35037


hongkongi WYNG Masters Award Commission (WYNG Mesterek Díj 
Bizottsága, WMA) tapasztalt és profi fotósoknak. A pályázaton olyan 
fotókkal lehet részt venni, amelyek mind a hulladék, mind Hong Kong 
témájával foglalkoznak. A jelentkezéseket... » Tovább

1.13 Kultúrházak éjjel-nappal 2015

 

Várja közművelődési feladatot ellátó intézmények és szervezetek jelentkezését a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz a 

Magyar Népművelők Egyesülete. 
(pályázatok.org) 

A Magyar Népművelők Egyesülete felhívást tesz közzé a 2015 
februárjában megrendezendő Kultúrházak éjjel-nappal 
programsorozatban való részvételre. A pályázat keretében 
közművelődési feladatot ellátó intézmények és szervezetek 
csatlakozhatnak a kezdeményezéshez közösségi programok 
szervezésével,... » Tovább

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kultura.kreativeuropa.hu/palyazat

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető: 
Tempus Közalapítvány 
1093 Budapest, Lónyay utca 31.
http://www.tka.hu
(06 1) 237-1320
info@tpf.hu 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

2.1 Kurátort keresnek Londonba

 

A londoni Arts Catalyst részmunkaidős kurátort keres. 
(on-the-move) 

Részmunkaidős kurátort keres a londoni (Egyesült Királyság) Arts 
Catalyst. A jelentkezéshez mellékelni kell két referenciát 
elérhetőségekkel. Az interjúkat 2015 februárjában és márciusában 
tartják. Pályázati határidő: 2015. február 16. » Tovább

2.2 Gyakornoki lehetőség Brüsszelben

 

Az Eurocities hálózat gyakornokot keres 2015. februári vagy márciusi kezdéssel. 
(on-the-move) 

Gyakornokot keres 2015. februári vagy márciusi kezdéssel az 
Eurocities hálózat. A brüsszeli (Belgium) gyakornoki program hat 
hónapig tart. Elvárások: egyetemi diploma, az Európai Unió 
kultúrpolitikájának ismerete, kiváló angol nyelvtudás, kiváló szociális 
és szervezőkészség. Az interjúkat 2015.... » Tovább

2.3 Gyakornokokat keres az FKSE

 A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület 2015. februári kezdéssel gyakornokokat keres. 
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(pályázatok.org) 

Gyakornokokat keres 2015. februári kezdéssel a Fiatal Képzőművészek
Stúdiója Egyesület (FKSE). A gyakornokok kommunikációs, grafikai, 
könyvtárrendezési, projektmenedzsmenti feladatokban fogják segíteni 
az Egyesületet. Jelentkezni rövid motivációs levéllel lehet. Az 
érdeklődőknek e-mailben... » Tovább

2.4 Igazgatót keres a Henry Moore Alapítvány

 

A brit Henry Moore Alapítvány igazgatót keres 2015 júniusától. 
(on-the-move) 

Új igazgatót keres a brit Henry Moore Foundation (Henry Moore 
Alapítvány). Elvárások: stratégiai látásmód, jó vezetői képességek, a 
szobrászat iránti elkötelezett érdeklődés. Az új igazgató 2015 
júniusában váltaná fel a nyugdíjba vonuló jelenlegi igazgatót, Richard 
Calvocoressit. Pályázati... » Tovább

2.5 Digitálismédia és kommunikációs menedzsert keres a JMI

 

Kiváló angol nyelvtudással rendelkező digitálismédia és kommunikációs menedzsert keres a belgiumi JMI ifjúsági zenei szervezet. 
(on-the-move) 

A belgiumi Jeunesses Musicales International ifjúsági zenei szervezet 
digitálismédia és kommunikációs menedzsert keres. Elvárások: 3-5 
éves tapasztalat, az Adobe Creative Suite ismerete, alapszintű 
videoszerkesztő ismeretek, kiváló angol nyelvtudás. Az interjúkat 2015 
márciusának első hetében... » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Szimpózium a kortárs tánctanításról Bécsben

 

2015 nyarán harmadik alkalommal rendezik meg az IDOCDE szimpóziumot a kortárs tánctanításról Bécsben. 
(on-the-move) 

Harmadik alkalommal rendezik meg 2015. július 24. és 26. között 
Bécsben (Ausztria) az IDOCDE szimpóziumot kortárs tánctanítási 
módszerekről. A rendezvényre előadók jelentkezését várják a 
tánctanítás gyakorlati és elméleti vonatkozásairól. A szimpóziumnak az
ImPulsTanz ad otthont. Jelentkezési... » Tovább

3.2 OUTNOW! Előadó-művészeti Fesztivál

 2015 májusában OUTNOW! címmel előadó-művészeti fesztivált rendeznek Németországban. 
(on-the-move) 
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OUTNOW! (MOSTKI!) címmel előadó-művészeti fesztivált rendeznek
2015. május 21. és 26. között a németországi Brémában. A fesztiválra 
amatőr és végzett előadóművészek jelentkezését is várják. A 
rendezvény műhelyfoglalkozásokkal, beszélgetésekkel, 
mentorprogramokkal és előadásokkal várja az... » Tovább

3.3 A művészetek menedzselése - kurzus 

 

A Goethe Intézet 2015 februárjában kurzust szervez A művészetek menedzselése címmel Bangkokban, Berlinben, Budapesten és 

Lagosban. 
(on-the-move) 

2015. február 19-én képzést indít a Goethe Intézet Managing the Arts: 
Marketing for Cultural Organizations (A művészetek menedzselése: 
marketing kulturális szervezeteknek) címmel Bangkokban (Thaiföld), 
Berlinben (Németország), Lagosban (Nigéria) és Budapesten. A 
kurzuson szó lesz a kulturális... » Tovább

3.4 Kaunas Sonorum 2015

 

Legfeljebb 21 éves fiatal zenészek jelentkezését várják a 2015 novemberében Litvániában megrendezendő Kaunas Sonorum ifjúsági 

zenei versenyre. 
(EMMI) 

Harmadik alkalommal rendezik meg a litvániai Kaunasban a Kaunas 
Sonorum ifjúsági zenei versenyt 2015. november 4. és 7. között. A 
megmérettetésre zongora, húros hangszer, fúvós hangszer, harmonika 
és ének kategóriákban várják a nevezéseket. A versenyen 1994. 
november 1. után született zenészek... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj

 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2015-ös Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti 

ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet fiatal jazz előadóművészeknek a 2015-ös Lakatos 
Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj odaítélésére a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Az ösztöndíjra 1980. 
január 1. után született fiatal jazz előadóművészek pályázhatnak. Az 
ösztöndíjat évente három főnek... » Tovább

4.2 Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj

 A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2015-ös Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 
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Pályázatot hirdet fiatal zeneszerzőknek, zenetudósoknak és 
zenekritikusoknak a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit 
Kft. a 2015-ös Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj odaítélésére. Az 
ösztöndíjra 1980. január 1. után született fiatal zeneszerzők, 
zenetudósok és zenekritikusok pályázhatnak.... » Tovább

4.3 Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj

 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2015-ös Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj 

odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet fiatal hangszeres és énekes szólistáknak a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015-ös Fischer Annie 
zenei előadó-művészeti ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíjra 1985. 
január 1. és 1997. január 1. között született fiatal hangszeres és énekes 
szólisták pályázhatnak.... » Tovább

4.4 Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2015-ös Babits Mihály műfordítói ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet fiatal műfordítóknak a Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015-ös Babits Mihály műfordítói 
ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíjra 1975. január 1. után született 
olyan műfordítók pályázhatnak, akiknek szépirodalmi, kritikai, 
szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar... » Tovább

4.5 Örkény István drámaírói ösztöndíj

 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2015-ös Örkény István drámaírói ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet fiatal drámaíróknak a Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015-ös Örkény István drámaírói ösztöndíj
odaítélésére. Az ösztöndíjra 1975. január 1. után született drámaírók 
pályázhatnak. Az ösztöndíjat évente legfeljebb négy főnek ítélik meg, 
összege pedig bruttó 100... » Tovább

4.6 Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj

 A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2015-ös Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj 

odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet fiatal íróknak, irodalmároknak a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015-ös Móricz 
Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíjra olyan,
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1980. január 1. után született írók és irodalmárok pályázhatnak, akik 
eddig színvonalas szakmai orgánumokban... » Tovább

4.7 Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj

 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2015-ös Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet fiatal előadó-, alkotóművészeknek, valamint 
tánctudományokkal foglalkozó szakembereknek a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015-ös Fülöp Viktor 
táncművészeti ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíjra 1986. január 1. 
után született előadóművészek, valamint 1981.... » Tovább

4.8 Paul Celan-ösztöndíj fordítóknak

 

Három-hat hónapos bécsi tartózkodásra hirdeti meg fordítóknak a Paul Celan-ösztöndíjat a bécsi IWM. 
(MÖB) 

A bécsi (Ausztria) Institute for Human Sciences 
(Bölcsészettudományokért Intézet, IWM) meghirdeti fordítóknak a 
Paul Celan-ösztöndíjat. Az ösztöndíj legalább három, de legfeljebb hat 
hónapra szól Bécsbe. Az ösztöndíjra bibliográfiával ellátott 
önéletrajzzal, a lefordítandó mű kiválasztásának okait... » Tovább

4.9 Japán nyelv és kultúra ösztöndíj

 

A Magyarországi Japán Nagykövetség japán nyelv és kultúra ösztöndíjat hirdet nem végzős japán szakos hallgatóknak. 
(MÖB) 

Japán nyelv és kultúra ösztöndíjat hirdet a Magyarországi Japán 
Nagykövetség olyan, nem végzős japán szakos hallgatóknak, akik már 
legalább egy éve járnak egyetemre. Az ösztöndíjra 18 és 30 év közötti 
hallgatók pályázhatnak. Az ösztöndíj célja a kiutazó hallgatók japán 
egyetemi részképzésének... » Tovább

4.10 Alkotóházi ösztöndíj Svájcba

 

Vizuális művészeknek hirdet alkotóházi ösztöndíjat Svájcba a zürichi Gueststudio Gleis70. 
(on-the-move) 

A zürichi (Svájc) Gueststudio Gleis70 (Gleis70 Vendégstúdió) 
alkotóházi ösztöndíjat hirdet vizuális művészeknek. Az ösztöndíj négy 
vagy öt hónapos zürichi tartózkodást és munkát tesz lehetővé. A 2015 
júliusa és októbere, és 2015 novembere és 2016 februárja közötti négy-
négy, illetve a 2016 márciusa... » Tovább

4.11 Svéd irodalmi ösztöndíjak
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A svéd irodalmat népszerűsítő projektek támogatására hirdet ösztöndíjakat a svédországi Kulturrådet. 
(on-the-move) 

A svédországi Kulturrådet (Művészeti Tanács) ösztöndíjakat hirdet a 
svéd irodalom nemzetközi megismertetésének támogatására. A 
következő pályázatokon lehet támogatást igényelni: - Grants for Travel 
and International Exchange – Translators of Swedish Literature and 
Drama (Utazási... » Tovább

4.12 Alkotóházi ösztöndíj Luxemburgba

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet fiatal vizuális művészeknek az Európai Beruházási Bank. 
(on-the-move) 

Az Európai Beruházási Bank pályázatot hirdet fiatal vizuális 
művészeknek egy 2015. júniusi-júliusi luxemburgi alkotóházi 
programban való részvételre. Az ösztöndíjra 35 évnél fiatalabb vizuális 
művészek pályázhatnak. A részvétel feltétele a folyékony angolnyelv-
tudás. A kiválasztott művész napi 100... » Tovább

4.13 Persephone Miel Utazási Ösztöndíj

 

Újságíróknak, íróknak, fotósoknak, rádiósoknak és filmeseknek hirdeti meg a Pulitzer Központ a Persephone Miel Utazási 

Ösztöndíjat. 
(pályázatok.org) 

A Pulitzer Center (Pulitzer Központ) ösztöndíjat hirdet a 2015-ös évre a
Persephone Miel Utazási Ösztöndíj címmel. Az ösztöndíjra újságírók, 
írók, fotósok, rádiósok és filmesek pályázhatnak. A pályázaton való 
részvétel feltétele az angol nyelvtudás. Jelentkezési határidő: 2015. 
február 15. » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://kultura.kreativeuropa.hu/osztondij 
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